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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

„ КАСТО ЧЕАРС“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по процедура: BG16RFOP002-2.050 „МИГ Белово, Септември, Велинград - Подобряване на 

производствения капацитет в МСП”  
 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.050-0013 

Договор №: BG16RFOP002-2.050-0013-C01 

Наименование на проекта: „Повишаване на производствения капацитет на ЕТ „Катя 

Стойнова“”  

Дата на сключване на договора: 10.12.2021 г. 

 Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 10.12.2022 г. 

Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца 

Място на изпълнение: гр. Велинград 

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 112 000.00 

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 11 200.00 

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 85 680.00 

Размер на националното финансиране: 15 120.00 

Процент на съфинансиране от Съюза: 85% 

Кратко описание на проекта: 

За преодоляването на ограниченията пред развитието на фирмата, в рамките на проекта са 

предвидени следните основни дейности: 

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения 

капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и 

чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и 

международни знания и технологии. 

Дейността е насочена за повишаване на производителността посредством подобряване на 

производствените процеси чрез инвестиция в ДМА - Автомат за хобеловане-1бр. и Машина за 

двустранно рендосване-1бр. 

2. Дейност по информираност и публичност. 

 

Цел/и на проекта/информацията: 
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Основната цел на проекта е насочена към повишаване конкурентоспособността на фирмата на 

вътрешния и външен пазар, чрез инвестиции в модерни технологии и оборудване за 

производство на продукти с високо качество и съответстващи на европейските норми и 

изисквания. Изпълнението на проекта цели да увеличи експортния потенциал на компанията 

и да подобри производствените процеси в предприятието, като по този начин се постига по-

висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на 

производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и активно включване 

във всички етапи на веригата за добавяне на стойност. 

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И 

ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „Повишаване на производствения капацитет на ЕТ „Катя 

Стойнова““  С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.050-0013-C01 

 


